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 De website van AXIAL Belgium 
werd onlangs in een nieuwe 
kleedje gestoken. Om aan ieders 
wensen tegemoet te komen, is de 
nieuwe webomgeving er een stuk 
sneller en efficiënter op gewor-
den. Allen daarheen!

AXIAL Belgium droomde al enkele maan-
den van een modernere en meer dyna-
mische website. Deze droom is nu uitge-
komen door toedoen van Expansion, een 
bedrijf uit Namen, dat gespecialiseerd is 
in digital marketing. AXIAL was niet uit op 
een eenvoudige make-over van de site. 
“Voor de nieuwe AXIAL-website gingen 
we voluit voor een totaal nieuwe menu-
structuur, waarbij we de focus hebben ge-
legd op drie concrete doelstellingen: een 
meer logische indeling van de inhoud, 
een verbeterde zoekmachine en een al-
gemene verjonging”, zegt Louis Carette, 
Senior Project Manager bij Expansion. Het 
eindresultaat mag er zijn!!!

Q&A 
Wie ondertussen de nieuwe website (on-
line sinds 18 september) al eens bezocht 
heeft, zal ongetwijfeld gemerkt hebben 
dat de site er qua gebruiksgemak enorm 
op vooruit is gegaan. Verzekeraar, carros-
seriebedrijf, particulier of professional… 
wie via de website in contact wenst te tre-
den met AXIAL Belgium, heeft ontegen-
sprekelijk al door dat de website een 
antwoord biedt op alle mogelijke vragen. 
Alhoewel we hier oneindig veel voorbeel-
den van kunnen geven, is het vooral de 
zoekmachine die nog het meest in het 
oog springt. Door eenvoudigweg uw 
postcode in te geven, krijgt u alle gewens-
te info die betrekking heeft tot uw regio. 
Bepaald indrukwekkend!

Altijd de juiste info
“Naast het feit dat de site inhoudelijk fel 
verbeterd werd, heeft AXIAL vooral aan de 
leden gedacht. Ieder AXIAL-lid heeft een 
eigen ‘minisite’ gekregen die met tekst 
en foto’s een perfect beeld geeft aan zijn 
carrosserie”, zegt Louis Carette.
 
We kunnen nog tal van andere nieuwig-
heden vernoemen, maar twee willen we 
u zeker niet onthouden. Het is nu ook 
mogelijk om een online offerte aan te 
vragen en via de knop ‘werkaanbiedingen’ 
kunnen de leden van AXIAL Belgium hun 
vacatures kenbaar maken. De tweetalige 
website zal duidelijk tijdswinst opleveren 
voor de bezoeker. Tenslotte is er ook aan 
het mobiele internet gedacht. De site van 
AXIAL Belgium is perfect raadpleegbaar via 
tablet of smartphone. De techniek staat niet 
stil, zoals u ongetwijfeld weet…

Nieuwe website voor AXIAL Belgium
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AXIAL Belgium is uitgegroeid 
tot een volwassen groepering 
die klaar is om de uitdagingen 
in een sterk wijzigende sector 

kordaat aan te pakken. 

Beste lezer,
 
Heeft u het al gemerkt? Wees gerust, wij ook niet. 
En toch loopt het jaar 2015 stilletjes aan op zijn 
laatste benen. Traditioneel is dit dan ook het meest 
geschikte moment om een balans op te maken.
Bij AXIAL Belgium zijn de signalen positief. Onze 
marktpenetratie bij de vloten en bij leasingmaat-
schappijen blijft permanent toenemen. We rich-
ten ons natuurlijk ook op de particulieren en ver-
zekeraars. Ondanks de permanente daling van 
het aantal ongevallen de laatste jaren, zijn we er 
tot eind oktober met 5% op vooruitgegaan.
Cijfers waar we terecht tevreden over zijn. 
AXIAL Belgium is uitgegroeid tot een volwassen 
groepering die klaar is om de uitdagingen in een 
sterk wijzigende sector kordaat aan te pakken. 
Uitdagingen waarvoor we toch continu op onze 
hoede moeten zijn. 

Eén van die uitdagingen is de recente beslissing 
van de verzekeringsmaatschappijen om hun lijst 
van herstellers te herzien. Als AXIAL Belgium nog 
meer wilt groeien, zullen we ons concurrentieel 
moeten opstellen en onze opdrachtgevers een 
duidelijk signaal moeten geven dat ons netwerk 
in staat is om de kosten te beheersen. We zullen 
onze klanten vanuit een commerciële invalshoek 
moeten benaderen, waarbij we ons blijven inzetten 
om maximaal in te spelen op hun verwachtingen.
Binnen een totaal andere context werden 
onze leden uitgenodigd om deel te nemen 
aan een opleiding over hybride en elektrische 
voertuigen. Deze opleiding werd georganiseerd 
in samenwerking met Educam. Het toont aan 
dat de bedrijven binnen het AXIAL-netwerk 
bereid zijn om in te spelen op nieuwe trends. 
Onze koetswerkherstellers moeten met andere 
woorden niet alleen commercieel ingesteld zijn, 
maar ook enthousiast een antwoord bieden op 
de meest recente technologische evoluties.
 
U heeft waarschijnlijk al gemerkt dat AXIAL meer 
doet dan enkel op de hoogte blijven. Onze 
organisatie is ook proactief!

Marc Bauduin,
Algemeen directeur – AXIAL
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Eén van die leveranciers is Geevers Auto 
Parts bv, een internationale speler met zijn 
thuisbasis in het Nederlandse Veldhoven, 
die vertegenwoordigd is door Geevers 
Belgium voor de Belgische en voor de  
Luxemburgse markt. Geevers Belgium 
werkt reeds meer dan 10 jaar samen met 
AXIAL Belgium.  

Een andere leverancier bij wie de AXIAL-
leden al acht jaar onderdelen bestellen, is 
APF (Autoparts Flanders), uit Geraards-
bergen. “Wij bestaan 15 jaar en leverden 
reeds onderdelen aan de AXIAL-leden in 
Frankrijk en daaruit is dan onze samenwer-
king met AXIAL België voortgevloeid”, zegt 
Directeur Jürgen Sonck. “Wij zijn een inter-
nationaal bedrijf met vestigingen in heel wat 
landen, waaronder ook grote markten zoals 
Duitsland en we hebben momenteel nog 
uitbreidingsplannen in bijvoorbeeld Spanje, 
Noorwegen, enz” gaat Jürgen Sonck verder.

First Parts Team uit Kortrijk is nog maar een 
jaar gerefereerd partner en zocht zelf toena-
dering tot  AXIAL. Sales en Marketing Mana-

ger Manu De Muynck: “Verschillende AXI-
AL-leden waren al klant bij ons zonder dat 
wij gerefereerd partner waren. Zij spraken 
er ons over dat een integratie onder de ge-
refereerde leveranciers van AXIAL ten goe-
de zou komen van alle AXIAL herstellers. 
Vandaar dat wij zelf de stap gezet hebben. 
Maar dit verandert niet aan de concurrentie 
met de andere leveranciers, tenslotte kiest 
de hersteller zelf bij wie hij bestelt”. 

Originele onderdelen 
of toch maar ...
Indien het uw auto is, wilt u liefst een 
origineel onderdeel gemonteerd 
krijgen. Maar er is natuurlijk ook 
een alternatief aanbod. 

Geevers Auto Parts levert on-
derdelen voor 35 merken en 
doet dat in een aantal kwaliteits-
soorten. Commercial Director Ger Vissers 
legt uit hoe de vork in de steel zit: “Vanzelf-
sprekend heb je de originele onderdelen in 
de verpakking van de constructeur. Vervol-
gens heb je de originele onderdelen van 

de toeleverancier, die 
in hun eigen merkver-
pakking worden opge-
stuurd. Een voorbeeld 
daarvan is een 
Bosch-koplamp in 
een Bosch-doos.

Daarnaast kopen wij ook een eigen kwa-
liteitslijn van alternatieven aan. Geen ori-
ginele stukken maar wel kwalitatief even-
waardig. Over die kwaliteit waken wij ook 
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 AXIAL heeft een partnership met drie 
toeleveranciers van onderdelen. Allen leggen 
hun eigen accenten maar één ding hebben 
ze gemeen: snelheid en service zijn de 
topprioriteiten. 

Toeleveranciers 
onderdelen

Snelheid en 
service primeren 



door ze te laten 
testen door onafhan-

kelijke testinstituten in 
Spanje en Engeland. Zowat alle 

AXIAL-leden werken met Informex en 
dat laat alleen het gebruik van originele on-
derdelen toe. Die onderdelen maken dan 
ook het gros uit van onze leveringen aan 
de herstellers uit het AXIAL-netwerk.”

Bij First Parts Team is het eenvoudig, 
men levert alleen originele wisselstukken. 
Manu De Muynck: “In volume leveren 
wij in de eerste plaats onderdelen voor 
Peugeot en Citroën, vervolgens voor Opel en 
Chevrolet, en daarna voor de merken van 
de Fiat-groep. Wij hebben een contract 
met de invoerders van die merken. Dat be-
tekent dat wij alles kunnen aanleveren, ook 
gecodeerde stukken, zoals bijvoorbeeld 
een contactsleutel op basis van het chas-
sisnummer. Dat maakt toch een belangrijk 
verschil uit omdat je altijd zeker bent dat je 
stukken levert die 100% juist en origineel 
zijn. Nu betekent dit niet dat alternatieven 
altijd een slecht idee zijn. Heb je bijvoor-
beeld een oudere auto, dan loont het mis-
schien de moeite om daar een goedkoper 
niet-origineel onderdeel op te monteren”, 
verduidelijkt Manu De Muynck.

Jürgen Sonck (APF): “Bij ons is het 97% 
originele onderdelen in de verpakking van 

de importeur. Verzekeringsmaatschap-
pijen willen een zo laag mogelijke kost 
maar willen doorgaans niet beknibbelen 
op kwaliteit.” AFP levert onderdelen voor 
40 merken en dekt daarmee zowat 90% 
van de markt. “Omdat we destijds begon-
nen zijn met onderdelen voor Japanse 
en Koreaanse constructeurs, associëren 
veel carrossieherstellers ons nog met die 
merken. Het is zeker het moment om er 
nog eens de nadruk op te leggen dat we 
vandaag ook onderdelen leveren voor alle 
andere merken”, zegt Jürgen Sonck.

Wie heb ik aan de lijn?
Hoewel e-commerce platformen de beste 
garantie bieden voor een snelle bestelling 
met een kleine kans op foutenmarge, blijkt 
de Belgische carrosseriehersteller dit van-
daag nog niet massaal te gebruiken. 

Ger Vissers (Geevers Auto Parts): “Bestel-
len via online platformen en database-kop-
pelingen is in Nederland meer ingeburgerd 
dan in België. Maar dat is op zich geen pro-
bleem voor ons. Wij hebben 45 mensen 
die de orders opvolgen via mail, telefoon 
en ook nog fax. Een geautomatiseerde be-
stelling heeft statistisch gezien een lagere 
kans op fouten maar als je een goed con-
tact hebt met de klant en zijn bestelling ook 
correct opvolgt, dan is die foutenmarge 
ook heel klein hoor. Vooral omdat wij een 
proces hebben dat werkt via het one-stop-
shopping principe. Eén contactpersoon die 
het volledige dossier van A tot Z opvolgt.”
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“Wij zijn eigenlijk 
gerefereerd 

toeleverancier 
maar dan zonder 

aankoopverplichting” 
Jürgen Sonck, APF

APF (Autoparts Flanders)



Dat wordt beaamd door Jürgen Sonck 
(APF): “Wij nemen nog veel bestellingen 
op via telefoon en fax. Het betekent ook 
dat wij de consultingrol op ons nemen. 
Wij hebben een vierkoppig team van op-
zoekers. Zij zeggen dan eigenlijk aan de 
hersteller welk stuk hij nodig heeft. Ook 
dat is service natuurlijk. Maar je merkt wel 
aan de jongere generatie herstellerss dat 
zij sneller die overstap maken naar elek-
tronische bestellingen. Vandaag werken 
wij aan een e-commerce platform dat 
begin 2016 operationeel zal zijn.”

First Parts Team heeft al 10 jaar dergelijk 
platform met een real-time stockvoorraad. 
“Je hebt dan wel wisselstuknummers no-
dig en daar zijn de carrosseriebedrijven 
nog niet zo mee bezig”, zegt Manu De 
Muynck. “Dus krijgen we nog heel veel 
bestellingen via de klassieke kanalen, fax, 
mail, telefoon.”

Just in time
Niemand wacht graag op zijn onderdelen, 
dus is next day delivery (of in sommige 
gevallen nog sneller) zowat de norm voor 
alle toeleveranciers. 

Jürgen Sonck (APF): “Wij hebben bijna 
een 24-uren regime. We stoppen om 
18:00 u maar beginnen opnieuw om 
23:00 u. Kom je in onze verzendingszo-
ne om 10:00 u dan draait alles op volle 
toeren en tegen 14:00 u is het daar leeg. 
Om die snelheid van levering over het 
hele grondgebied te kunnen garanderen, 
hebben we sinds kort ook een overslag-
plaats in Wallonië. Die chauffeurs komen 

hier om 5 uur ‘s ochtends de onderde-
len halen en brengen ze naar de over-
slagplaats, van waaruit ze gedispatched 
worden. We hebben vroeger met externe 
transporteurs gewerkt, maar nu beschik-
ken we over een eigen vloot van zeven 
bestelwagens die elk hun eigen regio be-
dienen.”

Manu De Muynck (First Parts Team): 
“Next day delivery is vanzelfsprekend 
maar in sommige gevallen zijn we nog 
sneller. In bepaalde delen van Vlaanderen 
kunnen wij reeds in de namiddag leveren 
als er ’s morgens besteld is.”

Bij Geevers Autoparts kunnen onderde-
len besteld worden tot 16.30u en dan 
gebeurt de levering de volgende dag 
tussen 08.00u en 12.00y. “Maar het kan 
ook sneller”, zegt Ger Vissers: “Indien de 
klant daarvoor de nodige faciliteiten heeft, 
kunnen we ook ‘s nachts leveren. Dan 
staan de stukken klaar als de hersteller ‘s 
morgens in zijn bedrijf toekomt en kan hij 
meteen aan de slag.”
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“Bestellen via 
online platformen 

en database-
koppelingen is in 
Nederland meer 

ingeburgerd dan in 
België. 

Maar dat is op zich 
geen 

probleem voor ons.”
Ger Vissers, Geevers Auto Parts

WELKE ONDERDELEN WORDEN 
HET MEEST BESTELD?

Dat zijn bumpers, koplampen, motorkap, zijvleugels, dus zowat alles wat bij 
een ongeval in de impactzone zit. “Dankzij sensoren en achteruitrijcamera’s zie 
je wel dat de intensiteit van het impact minder groot is geworden. Ondanks 
het feit dat de onderdelen zelf duurder geworden zijn – tussen de 25 en 40% 
op 15 jaar – zie je daardoor toch een daling van de gemiddelde kost bij een 
herstelling. Dat bedrag ligt nu eerder rond de 800 à 900 euro – puur voor 
het onderdeel – terwijl bedragen tot 2.000 à 3.000 euro toch eerder een 
zeldzaamheid geworden zijn”, verduidelijkt Jürgen Sonck van APF.

Ger Vissers Geevers Auto Parts

EFFICIËNTE LOGISTIEKE 
KETTING?

De drie toeleveranciers van 
onderdelen die samenwerken 
met AXIAL, zijn heel tevreden 
over de samenwerking. Eén van 
hen drukt het als volgt uit: “Een 
overkoepelende organisatie zoals 
AXIAL, die wil het beste voor haar 
leden. Zowel op het vlak van 
de kwaliteit van de onderdelen, 
de service als de prijs. En wij 
hebben toegang tot een groot 
aantal carrossiers. Dergelijke 
samenwerkingen dragen bij tot een 
efficiëntere logistieke ketting, waar 
uiteindelijk ook de eindklant zijn 
voordeel mee doet.”
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Tijdens dit kort verblijf 
konden onze carrosse-
riebedrijven heel wat 

informatie, ervaringen en ‘good practices’ uitwisselen. 
Op die manier leert iedereen veel bij en leren de leden 
elkaar ook beter kennen. Dit alles in een aangename 
sfeer en ver weg van de dagdagelijkse beslommeringen. 

De ‘brainstorming’-sessies werden afgewisseld met 
momenten van ontspanning waar iedereen volop kon 
van genieten. Hierbij ging het soms over technische 
aspecten, zoals het bezoek aan het museum van 
Lamborghini, maar er waren ook culinaire hoogstandjes 
voorzien, waaronder kooklessen, degustaties van wijnen 
en Italiaanse producten of een bezoek aan een fabriek 
van balsamicoazijn. 
Iedereen kwam volop aan zijn trekken. Ook de rally met 
oldtimers viel bijzonder in de smaak… Het nuttige en het 
aangename verenigen tijdens een zonovergoten team-
building is ongetwijfeld de beste manier om elkaar aan 
te moedigen om het nog beter te doen!

 In juni van dit jaar 
waren de leden van het 
AXIAL-netwerk te gast 
in Italië, waar ze elkaar 
konden ontmoeten in
de marge van het 
Congres van Bologna.

Congres van Bologna

Het nuttige en het
aangename verenigen...aangename verenigen...

EVENT
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Denis Gilbert, voorzitter AXIAL Belgium
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“Geen toekomst voor een carrosseriebedrijf 
dat zich niet aansluit bij een netwerk”



AXIAL Magazine: We hebben zopas een 
gebald portret geschetst van u. Heeft u 
daar nog iets aan toe te voegen?
Denis Gilbert: Ik heb een opleiding als 
auto-expert gevolgd. Dit beroep heb ik 20 
jaar uitgevoerd tot eind 2012. Op 1 janu-
ari 2013 ben ik aan de slag gegaan in het 
carrosseriebedrijf van Yves Polet. In 2014 
werd ik verkozen tot lid van de Raad van 
Bestuur van AXIAL Belgium.

AM: En in april 2015 wordt u meteen 
als voorzitter van AXIAL Belgium aange-
steld. Het is allemaal vrij snel gegaan?
DG: Ik had er mij eerlijk gezegd niet aan 
verwacht. Ik ben echter klaar om de uitda-
ging aan te gaan en mijn verantwoordelijk-
heid op te nemen. Dankzij het vertrouwen 
van de bestuursleden en de steun van het 
administratieve team, wordt het hoe dan 
ook een leuke en verrijkende uitdaging op 
het vlak van contacten en ervaringen.

AM: De overgang van auto-expert 
naar partner in een carrosseriebedrijf 
lijkt ons niet meteen de meest voor 
de hand liggende carrièreswitch?
DG: Toen ik nog met auto-expertise bezig 
was, had ik het gevoel dat enkel de ex-
perten moeite hadden om alle betrokken 
partijen tevreden te stellen. Ondertussen 
weet ik wel beter. Ook carrosseriebedrij-
ven hebben af te rekenen met tal van 
problemen, die dan eerder te maken 
hebben met gemiddelde kosten, de ver-
standhouding met de verschillende leve-
ranciers, klantenrelaties, enz… Een paar 
jaar geleden was ik actief betrokken bij de 
oprichting van een groepering van exper-
tisebureaus. Deze ervaring blijkt nu zeer 
nuttig te zijn om mij in te leven in mijn 
nieuwe functie.

AM: Deze ervaring is dus een troef?
DG: Ongetwijfeld! Het is ook op die manier 
dat ik mezelf een jaar geleden heb voor-
gesteld aan de leden van de RVB. “Ik ben 
in staat om ons beroep vanuit een andere 
invalshoek te benaderen.” Ik moet hieraan 
toevoegen dat de bestuurdersleden mij 
ook helpen om mijn blik te verruimen.

AM: Lukt het een beetje om beide 
jobs te combineren?
DG: Mijn tijdsbesteding is momenteel 
mijn allergrootste probleem. Mijn dagda-
gelijks werk is zeer tijdrovend en schenkt 
me ook veel voldoening. Bij Polycar draait 
het momenteel vrij goed. Daarnaast heb 
ik ook een rijk gevuld gezinsleven. Het is 
dus niet zo dat er mij veel tijd rest om met 

andere dingen bezig te zijn. Toen ik nog 
gewoon bestuurslid was, volstond het om 
één keer per maand de vergadering bij te 
wonen. Het voorzitterschap is uiteraard 
een ander paar mouwen. Gelukkig word 
ik goed omringd, onder meer door Marc 
Bauduin, directeur-generaal, en Bernard 
Piron, onze ondervoorzitter. Hierbij mag 
ik uiteraard de andere bestuursleden niet 
vergeten te vermelden.

AM: U treedt in de voetsporen van 
een monument als Ron Cryns. Dat 
lijkt ons niet zo evident?
DG: Intimiderend is een betere omschrij-
ving! Ron is een man met veel kwaliteiten 
en ervaring. Ik kan mij volledig terugvinden 
in zijn visie. Ik zal dus vooral voortbouwen 
op het fantastische werk dat Ron geleverd 
heeft tijdens zijn voorzitterschap. Ik zal 
vooral toezien op een sterke communica-
tie t.a.v. de leden.

AM: Wat zijn de doelstellingen die je 
wil behalen?
DG: Ik wil het schip op de juiste koers 
houden door de nadruk te leggen op 
communicatie, zonder onderscheid en in 
volle transparantie. Ik wil ervoor ijveren dat 
elk lid zich 100% kan terugvinden in het 
uitgestippeld beleid van AXIAL.

AM: Wat betekent AXIAL voor u?
DG: Op persoonlijk vlak is AXIAL in de 
eerste plaats een uitdaging. Ten aanzien 
van mijn dagdagelijkse activiteiten speelt 
AXIAL een doorslaggevende rol bij de ver-
dere ontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd 
dat een carrosseriebedrijf het aan zichzelf 
verplicht is om aan te sluiten bij een net-
werk. Anders heeft het geen toekomst 
meer. In dit verband denk ik dat AXIAL het 
dichtst bij zijn leden staat omdat we als 
groepering naar buiten komen. Wij werken 
uitsluitend in functie van de leden. Wat mij 
betreft is AXIAL het netwerk met een abso-
lute meerwaarde voor de leden.
AM: Zijn er bepaalde zwaktes of te-
korten die u wil wegwerken tijdens 
uw mandaat?
DG: Mijn kennis van het Nederlands is ver 
van perfect. Ik denk dat dit mijn grootste 
handicap is. Ik doe nochtans mijn uiterste 
best om zo goed mogelijk Nederlands te 
spreken tijdens de overlegmomenten met 
Nederlandstalige collega’s. Mijn kennis van 
het Nederlands bijschaven wordt dus één 
van de belangrijkste persoonlijke uitdagin-
gen. Ondertussen ben ik al ingeschreven 
voor een cursus…
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“Geen toekomst voor een carrosseriebedrijf 
dat zich niet aansluit bij een netwerk”

 Denis Gilbert, een 47-jarige va-
der van drie kinderen uit Namen, 
runt samen met zijn zakenpartner 
Yves Polet het carrosseriebedrijf 
Polycar. 6 maanden geleden werd 
hij verkozen tot voorzitter van 
AXIAL Belgium, waarbij hij in de 
voetsporen treedt van zijn voor-
ganger Ron Cryns.

“Ik wil het schip 
op de juiste koers 
houden door de 
nadruk te leggen 
op communicatie, 

zonder onderscheid 
en in volle 

transparantie.”
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Snauwaert Autobedrijf
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De familiezaak werd in 2006 door Cynthia 
samen met haar man Koen overgenomen van 
haar ouders. Oorspronkelijk was carrosserie 
de hoofdactiveit en ook de verkoop en 
herstellingen van aanhangwagens gebeurde 
door haar ouders. De tweedehands activiteit 
kreeg meer aandacht vanaf 2006, met o.a. 
een nieuwe showroom. Daarnaast verzorgt 
Snauwaert Autobedrijf ook een 24/24 
takeldienst in de regio Brugge via een 
beurtrol.

Cynthia Snauwaert: “Wij voelen ons goed 
bij deze mix van activiteiten. Dat geeft een 
zaak meer stabiliteit dan alles concentre-
ren op één activiteit. Het vraagt natuurlijk 
behoorlijk wat organisatie om dat allemaal 
te combineren. Maar de zaken gaan goed 
en daar kunnen we alleen maar blij mee 
zijn. En als we iets doen, willen we het ook 
goed doen. Zo vonden we het belangrijk 
om een mooie showroom te hebben voor 
de tweedehandswagens en ook een even-

wichtig aanbod qua prijsklasse en segmen-
ten. Merkendealer worden, dat hebben 
we nooit overwogen. Dat neemt niet weg 
dat we wel voor verschillende merkendea-
lers uit de regio werken die zelf niet over 
een carrosserie-afdeling beschikken. We 
gaan de voertuigen zelf halen, herstellen 
ze en brengen ze terug. Dus ook op het 
vlak van carrosserie hebben we een mix 
van particulieren, verzekeringsmaatschap-
pijen en merkendealers.”

“Ervaring is van 
  goudwaarde”
 Snauwaert Autobedrijf in Brugge oogt niet als een doorsnee carrosseriebedrijf. Een mooie showroom die 

niet zou misstaan bij een merkverdeler is de verrassende eyecatcher. Cynthia en Koen Snauwaert hebben hun 
eieren dan ook niet in één mand gelegd. Dit familiebedrijf heeft een volwaardige carrosserie-afdeling, doet 
onderhoud en mechanische herstellingen van voertuigen én verkoopt tweedehandswagens en aanhangwagens.



Carrosserie: ervaring troef
Dat Snauwaert Autobedrijf verschillende 
activiteiten combineert, betekent niet dat 
ze half werk leveren op de verschillende 
fronten. Integendeel. De carrosserie be-
schikt over de modernste uitrusting en 
richt zich tot de herstelling van perso-
nenwagens en bestelwagens, maar ook 
vrachtwagens, opleggers en bussen! Koen 
combineert de carrosserie en de mecha-
niek en daarnaast zijn er drie full-time car-
rossiers aan het werk. Deze ervaren men-
sen werken reeds meer dan 10 jaar in 

het bedrijf. Een ervaring die volgens 
Cynthia Snauwaert van grote waarde 
is voor het bedrijf: “Enerzijds zijn we 

natuurlijk heel blij dat we die ervaring in 
huis hebben en dat onze mensen nog 
alle dagen gemotiveerd komen werken. 
Anderzijds is het jammer dat er zo weinig 
interesse bestaat bij de jeugd. Het is bijna 
twee jaar geleden dat we nog een stagiar 
gehad hebben en meestal blijven ze niet 
lang genoeg om écht iets te leren en ont-
breekt het hen  ook aan motivatie. Noch-
tans is de verloning zeker correct en is er 
100% werkzekerheid wanneer je voor dit 
beroep kiest.”

De carrossiers die bij Snauwaert Autobedrijf
werken, volgen ook enkele keren per jaar 
bijscholingscursussen om up to date te 
blijven met de meest recente hersteltech-
nieken. “Je moet wel als je op de hoogte 
wil blijven van de nieuwste technologie”, 
zegt Cynthia. “Daarom gebruiken we ook 
een  KTS tester van Bosch waarmee we 

bijvoorbeeld kunnen controleren of een 
parkeersensor nog werkt. En als er al eens 
een onderdeel is dat we niet kunnen uit-
lezen, dan kunnen we altijd terecht bij de 
merkendealers waar we ook een goede 
verstandhouding mee hebben.”

En de professionele klant?
Autobedrijf Snauwaert is lid van AXIAL 
sinds 2011 en kan dankzij zijn Avicar 
Plus certificaat voor de verzekeringsmaat-
schappijen werken. 

 “Toen we de zaak overnamen in 2006 
was certificering één van de belangrijke 
punten voor ons. Als je professioneel 
werkt, wil je dat ook graag aan de bui-
tenwereld laten weten. Bovendien krijg 
je geen voet tussen de deur bij de ver-
zekeringsmaatschappijen als je niet over 
Avicar Plus beschikt. In het begin is het 
wel even stressen als Vinçotte langskomt 
maar ondertussen is dat bijna routine ge-
worden.”

“Voor vloten werken we vandaag op klei-
ne schaal en op lokaal niveau, maar onze 
ambitie voor de toekomst is om deze ac-
tiviteit uit te breiden. Natuurlijk moet je 
binnen de AXIAL organisatie ook kijken 
naar de collega’s in de buurt, het is niet 
de bedoeling dat we in elkaars vaarwater 
komen.”
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“Ervaring is van 
  goudwaarde”

“Wij voelen ons 
goed bij deze mix 

van activiteiten. Dat 
geeft een zaak meer 
stabiliteit dan alles 

concentreren op één 
activiteit.”

Een ervaren team met knowhow 
en passie voor het beroep.

De carrosserie-afdeling is 
behoorlijk groot en uitgerust 

met de modernste uitrusting.
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Luc Lefèvre & Olivier Vancrayelynghe 
(Treema Car)

12

Aan de receptie, in een kantoor dat met 
glas van de rest is afgescheiden werkt 
Olivier Vancrayelynghe. Hij zorgt voor 
het onthaal van de klanten en voor de 
planning van de carrosserie. Hij bundelt 
zijn krachten met Luc Lefèvre die aan 
het begin van de jaren 2000 het carros-
seriebedrijf Treema Car oprichtte en zich 
vandaag toelegt op de administratie, de 
boekhouding, het personeelsbeheer en 
de fleetdossiers. “Wij vullen elkaar goed 
aan”, klinkt het. En dat merk je ook aan 
hun omgang en de manier waarop ze el-
kaars woorden aanvullen.

Het leiden van Treema Car is niet het 
enig gemeenschappelijk punt dat de 
heren gemeen hebben. Vóór de start 
van het Treema Car-avontuur werkten 
ze beide voor dezelfde werkgever, maar 
niet op hetzelfde moment. Eigenlijk was 
Olivier Lucs opvolger. En precies dat heeft 
hen iets minder dan drie jaar geleden 

samengebracht. Deze vorige werkgever 
(ook actief in de carrosseriewereld) deed 
regelmatig beroep op Treema Car in on-
deraanneming … Luc Lefèvre vertelt de 
rest van het verhaal: “Toen ik Treema Car 
oprichtte, vond je me in de werkplaats, 
en ik deed ook de administratie. We wa-
ren met z’n drieën in dit gebouw met een 
vloeroppervlakte van 700 m². Naarmate 
we meer erkenningen kregen van verze-
keringsmaatschappijen en lokale bekend-
heid verwierven als carrosserie, steeg het 
volume inde werkplaats aanzienlijk. Ik 
heb nieuwe werknemers aangeworven 
en ben me dan helemaal gaan toeleggen 
op de administratie. Maar dat was al snel 
niet meer te doen. Ik kon nooit nog een 
dag verlof nemen. En wanneer bleek dat 
Olivier en ikzelf op dezelfde golflengte 
zaten qua werk en aanpak, hebben we 
snel beslist om samen te werken. We leg-
gen beiden het accent op klantentevre-
denheid, zowel wat de ontvangst en de 

 Een moderne gevel, zoals een 
Porsche Center. Er staat een 
Rolls-Royce (en soms een Ferrari 
of een andere dreamcar) in de 
wachtruimte. Welkom bij Treema 
Car. Nee, u hebt zich niet van adres 
vergist: u bent hier wel degelijk in 
een carrosseriebedrijf, maar eentje 
dat een ander beeld van zichzelf 
wilt geven …

“Een carrosserie 
  in de stad”
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“De kwaliteit van de 
herstelling primeert altijd 

op de rendabiliteit.”

administratie als de kwaliteit van de her-
stellingen betreft.” Olivier Vancrayelynghe 
vervolgt: “De kwaliteit van de herstelling 
primeert altijd op de rendabiliteit. Is een 
auto niet correct afgewerkt, dan beginnen 
we opnieuw, zelfs als dit betekent dat we 
er verlies op maken.”

Herstellingen van youngtimers 
en oldtimers…
Op dit moment heeft Treema Car acht 
werknemers in dienst en worden er we-
kelijks 20 tot 25 voertuigen afgewerkt. 
“We hebben het geluk dat we over een 
team beschikken dat onze visie deelt”, 
vervolgt Olivier Vancrayelynghe. “Voor 
ons is het ondenkbaar om slecht werk te 

leveren. Onze mensen kunnen zich 
in hun werk ontplooien. Het zijn ech-
te vaklui. En dat beseft de klant ook. 

Het is geen toeval dat klanten ons hun 
klassiekers toevertrouwen. En dat weet 
men hier in het atelier wel te waarderen!”

In de werkplaats zien we inderdaad een 
aantal oldtimers. Olivier en Luc zijn ech-
ter duidelijk: deze activiteit is geenszins 
een specialiteit van het bedrijf. “Een old-
timer volledig opmaken is iets helemaal 
anders”, geeft Luc Lefèvre toe. “Wij doen 
eenvoudige herstellingen, eerder dan 
volwaardige restauraties. We verkiezen 
trouwens youngtimers boven oldtimers. 
Wanneer een dergelijke auto hier het be-
drijf binnenkomt, dan is dat niet om even-
tuele gaten in de planning op te vullen. Je 
loopt immers het risico dat het voertuig 
maanden ergens in een hoek staat te ver-
kommeren. Nee, elk van deze voertuigen 
wordt gepland en verlaat de carrosserie 
doorgaans binnen de maand.”

Renovatie van het gebouw
Hoewel de recente opknapbeurt van de 
gevel van Treema Car het bedrijf een 
moderne look gaf, blijven de gebouwen 
houten hangars en die vroegen om een 
nieuwe inrichting. “Treema Car ligt in de 
stad, met alle bijbehorende beperkin-

gen op het vlak van ontwikkeling”, vertelt 
Olivier. “We hadden twee mogelijkheden: 
dit gebouw verlaten of het anders inrich-
ten. Maar de enige andere plek waar we 
redelijkerwijs naar toe konden, was naar 
het noordelijk industrieterrein van Waver, 
een plek waar er al andere carrosseriebe-
drijven actief zijn. En we zouden op die 
manier ook een flink deel van ons eigen 
klanten verloren zijn omwille van de af-
stand.”

De oprichter vervolgt: “De centrale ligging 
in het stadscentrum heeft dan behoorlijk 
wat nadelen, we halen er ook voordeel 
uit. Om te parkeren is het inderdaad ze-
ker lastiger. Maar Ottignies bevindt zich in 
het hart van de provincie Waals-Brabant 
en op een steenworp van het weten-
schapspark van Louvain-la-Neuve, dat in 
volle uitbreiding is. Ons bedrijf is zeer vlot 
bereikbaar via het openbaar vervoer. Er is 
hier enorm veel passage, waardoor onze 
carrrosserie ook heel zichtbaar is, en dat 
is een pluspunt.”
De bazen van Treema Car namen dus 
een drastische beslissing: “We zitten hier 
op een bevoorrechte locatie. Er is geen 
reden om hier weg te trekken, des te 
meer omdat we net een nieuwe exploi-
tatievergunning voor de volgende 20 jaar 
kregen. Misschien wel de laatste, precies 
omdat we in het centrum gelegen zijn ...”

“Multiwork-zones”
De carrosserie heeft echter slechts één 
spuitcabine en kreeg in de loop der jaren 
af te rekenen met een ernstig ruimtepro-
bleem. Het is onmogelijk om rond het 
gebouw een stukje terrein bij te kopen. Er 
was maar één oplossing : de verdieping 
inrichten, te meer omdat het gebouw 
over een autolift beschikt. Nu de werken 
bijna afgerond zijn, heeft Treema Car zijn 
oppervlakte bijna verdubbeld.
Met nieuwe isolatie, zonnepanelen en 
een algemene verfraaiing oogt Treema 
Car nu bijzonder hedendaags. Luc 
Lefèvre: “De spuitcabine heeft afgedaan, 

op aanraden van BASF kozen we voor 
twee “multiwork-zones” die veel meer 
mogelijkheden bieden. Hoewel de 
inrichting van deze dubbele voor-
bereidingszone in de eerste plaats 
bedoeld was om het comfort en de 
werkomgeving van onze mensen te 
verbeteren, moet deze ons ook in staat 
stellen om op termijn meer auto’s te 
herstellen.” Want na een analyse van de 
werking van de multiwork-zones willen de 
zaakvoerders de planning herorganiseren 
met het oog op meer efficiëntie.

De inbreng van AXIAL

Treema Car is een tiental jaar ge-
leden toegetreden tot AXIAL. “Het 
waren nog de begindagen van de 
carrosserienetwerken”, herinnert zich 
Luc Lefèvre. “Ik had voldoende werk, 
met een flink gevuld orderboekje. 
Maar op advies van BASF,  sinds lang 
een bevoorrechte partner, raakte ik 
overtuigd van het nut om bij een 
netwerk aan te sluiten.”
De zaakvoerders van Treema Car 
hebben zich nog nooit beklaagd dat 
ze de stap hebben gezet. Ten eerste 
omdat ze via AXIAL enkele erkennin-
gen door verzekeringsmaatschappij-
en kregen. Maar ook omdat AXIAL 
het bedrijf heeft geholpen om de 
evolutie van het wagenpark te vol-
gen. “Vroeger kon je leven van  de 
particuliere markt. Ondertussen is 
het aandeel van de bedrijfsvloten 
veel gegroeid. Onze eerste terughou-
dendheid voor de fleetmarkt ten spijt 
hebben we – aangenaam – kennis-
gemaakt met de leasemaatschappij 
Arval, die onze waarden op het vlak 
van klantentevredenheid deelt.”
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De activiteiten van Trendy Foods kunnen 
als volgt worden samengevat: alles wat je 
in een tankstation langs de autosnelweg 
kan vinden, maakt deel uit van het pro-
ductenaanbod van het bedrijf. Het prin-
cipe? Elke bestelling die voor 11.00u is 
doorgegeven, wordt de daaropvolgende 
dag geleverd over de gehele Belux. Deze 
scherpe leveringstermijnen zijn mogelijk 
dankzij vestigingen in Petit-Rechain (maat-
schappelijke zetel), Bornem en Contern 
in het Groothertogdom Luxemburg. Sinds 
kort beschikt het bedrijf zelfs over een
filiaal in Parijs.
Om de distributie van al die goederen in 
de Belux vlotjes te laten verlopen, maakt 
Trendy Foods gebruik van een vloot van 
80 vrachtwagens en een vijftiental bestel-
wagens. Het commerciële team van deze 
Luikse onderneming doet een beroep op 
80 voertuigen, van de merken BMW en 
Peugeot, die met eigen middelen worden 
gefinancierd.

‘Logistiek’ van schadegevallen 
vereenvoudigd
“De schadestatistieken van ons wagenpark 
vallen zeer goed mee”, vertelt Michaël 
Noël, financieel beheerder en in die hoe-
danigheid ook verantwoordelijk voor de 
vloot. “Onze medewerkers zijn gebonden 
aan een zeer strikte car policy. De vrijstel-
lingen moeten ze zelf betalen en bij het 
inleveren van het voertuig wordt alles zeer 
nauwkeurig gecontroleerd. Deze strenge 
aanpak stimuleert hen om zeer voorzichtig 
om te springen met hun voertuig.”

Tot ongeveer anderhalf jaar geleden, ging 
elk ongeval of schadegeval gepaard met 
een pak coördinatie en logistieke opvolging. 
“Onze vertegenwoordigers en commercië-
le medewerkers zitten zowat overal in het 
land”, zegt de financieel beheerder van 
Trendy Foods. “Bij een schadegeval moest 
het voertuig in kwestie teruggebracht wor-
den naar ons hoofdkwartier om het naar 
een carrosserie in de buurt aan te bieden 
voor herstelling. Het kwam er vervolgens 
op aan om zeker te zijn dat er een ver-
vangwagen klaar stond om de medewer-
ker opnieuw op pad te kunnen sturen. De 
medewerkers stelden ons vaak de vraag of 
ze hun beschadigd voertuig bij een koets-
werkhersteller in de buurt van hun woon-
plaats mochten brengen. Dat vonden wij 
allesbehalve een makkelijke manier van 
werken: het carrosseriebedrijf kende ons 

niet; er moest een dossier aangemaakt 
worden; we waren niet op de hoogte van 
de tarieven; we moesten vaak een bewijs 
van betaling opsturen om het voertuig vrij 
te kunnen geven, enz… Dat was allemaal 
behoorlijk ingewikkeld! Ik vermoed dat dit 
de nadelen zijn van de aankoop van een 
voertuig met eigen middelen …”

Het is duidelijk dat Michaël Noël naar het 
verleden verwijst omdat de problemen 
ondertussen opgelost zijn. Wat is er dan 
precies gebeurd? Onze gesprekspartner 
vertelt het ons met veel plezier: “We wa-
ren al een tijdje op zoek naar een partner. 
Na een aantal omzwervingen ben ik uitein-
delijk bij AXIAL terechtgekomen. Ik moet 
eerlijk toegeven dat ik niet wist dat er in 
België een dergelijk netwerk bestond, dat 
bovendien zo goed georganiseerd was.”

 Trendy Foods is een distributiebedrijf dat gespecialiseerd is in voeding, 
rookwaren, dranken, enz… Bij het beheer van hun schadegevallen is er qua 
organisatie een duidelijk verschil waar te nemen tussen de periode voor en 
de periode met AXIAL.

“Ik wist niet dat er zo’n 
uitgestrekt netwerk bestond”

Michaël Noël (Trendy Foods)
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Duidelijke procedure
Het vertrouwen nam redelijk snel toe. Mi-
chaël Noël: “Ik was onder de indruk van de 
proactieve aanpak, de luisterbereidheid en 
de expertise van het netwerk. Ik had ook 
nooit het gevoel dat er druk werd uitgeoe-
fend om aan te sluiten.”

Het is allemaal begonnen met een vrijblij-
vende test. “We mochten twee herstellin-
gen laten uitvoeren bij om het even welke 
carrosserie binnen het netwerk, waarbij we 
de garantie kregen dat alles aan hetzelfde 
uurtarief zou gefactureerd worden. Beide 
herstellingen werden tot in de puntjes 
uitgevoerd. Sindsdien worden alle herstel-
lingen van personenwagens en bestelwa-
gens door het AXIAL-netwerk uitgevoerd, 
op uitzondering van enkele herstellingen 
die wij in de buurt van Petit-Rechain lieten 
uitvoeren.” De financieel beheerder van 
Trendy Foods heeft zich deze keuze nog 
lang niet beklaagd: “Ik stel bijvoorbeeld vast 
dat het netwerk af en toe wordt uitgebreid 
met bijkomende koetswerkherstellers. Dat 
is voor mij het bewijs dat het netwerk naar 
behoren draait en dat carrosseriebedrijven 
vertrouwen hebben om bij AXIAL aan te 
sluiten… Dat is zeer geruststellend!”
Een ondertekende overeenkomst was 
evenwel geen garantie om de papierberg 
in Petit-Rechain te doen afnemen. “We 
hebben nauw samengewerkt om een 
tweetalige procedure op te stellen, waarbij 
het voor alle partijen (inclusief de bestuur-
ders) duidelijk is wat ze moeten doen en 
wanneer ze het moeten doen.”

Enorme tijdwinst!
Onze gesprekspartner is duidelijk opge-
lucht! “De coördinatie van de schadegeval-
len en de antwoorden op de talrijke vragen 
wogen zwaar door op onze organisatie. Nu 
is het zo dat we een scan ontvangen van 
het aanrijdingsformulier, wat we op onze 
beurt doorsturen naar AXIAL. De bestuur-
der wordt rechtstreeks gecontacteerd door 
de koetswerkhersteller en krijgt onmiddellijk 
een vervangwagen ter beschikking voor de 
volledige duur van de herstelling. Dit is van 
cruciaal belang voor ons. Vervolgens hoe-
ven we ons om niets meer te bekommeren 
tot op het moment dat we de factuur van 
AXIAL ontvangen. Op die manier hebben 
we onze doelstelling bereikt: de procedures 
zijn merkbaar vereenvoudigd. De feedback 
die we tot nu toe van de bestuurders gekre-
gen hebben is ronduit fantastisch. Boven-
dien kan de persoon die bij ons belast is 
met de opvolging van de schadegevallen, 
minstens de helft van zijn werktijd aan an-
dere taken besteden.”
Er is een verschil van dag en nacht tus-
sen de toestand voor en de toestand met 
AXIAL: Trendy Foods bespaart geld op drie 
verschillende domeinen. “Zo is er een pak 
minder administratief werk op de maat-
schappelijke zetel; de tarieven zijn zeer 
interessant en we zijn verlost van facturen 
van verhuurbedrijven voor vervangwagens.”

We hadden het zelf niet beter kunnen 
zeggen…
 

“Ik wist niet dat er zo’n 
uitgestrekt netwerk bestond”

“De persoon 
die bij ons belast is 
met de opvolging 

van schadegevallen, 
kan minstens de 

helft van zijn werktijd 
aan andere zaken 

besteden.”

Michaël Noël (Trendy Foods): “We hebben nauw 
samengewerkt om een tweetalige procedure op te 
stellen, waarbij het voor alle partijen (inclusief de 
bestuurders) duidelijk is wat ze moeten doen en 
wanneer ze het moeten doen.”
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Long Life Repair, het eco-
label van Traxio en Febelcar

Koetswerkspecialisten aanzetten om nog meer aandacht te 
besteden aan het milieuaspect in hun werk: dat is het belan-
grijkste doel van het label Long Life Repair. Alle partijen zullen 
hierin betrokken worden via een consultatieve commissie 
bestaande uit Febelcar en Traxio,  de milieudepartementen 
van de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel), 
drie auditkantoren (Kiwa, Vincotte en Bureau Veritas) en de 
opdrachtgevers (verzekeraars en leasingbedrijven). Er werd 
reeds een lastenboek samengesteld. Dit moet het maximaal 
herbruiken en recycleren van onderdelen die daarvoor in 
aanmerking komen, garanderen. Bovendien moet de voor-
rang gegeven worden aan vervangingsvoertuigen met een 
A- of B-label met een gunstigere CO2-uitstoot of zelfs een 
fiets voor de gebruiker die korte afstanden aflegt. Ook het 
gebruik van lakken die voldoen aan de Europese normen 
of de controle van de bandendruk, zodat er minder wordt 
verbruikt en vervuild, wordt voorgeschreven. 

Plus Paint introduceert 
Stationary Speed Repair

Momenteel bestaat nog slechts 30% van het huidige 
werkaanbod uit zware (technische) schades met een 
schadebedrag groter dan € 1.600. Met Stationary Speed 
Repair biedt Plus Paint de oplossing voor de toenemende 
vraag naar cosmetisch of ‘one-day’ schadeherstel. 
Cosmetische schades kunnen beter uit het traditionele 
schadeproces gehaald worden en in een aparte 
procesflow, met eigen planning, ondergebracht worden. 
Hierbij beweegt niet langer het voertuig zelf door het 
proces, maar een beperkt aantal toegewijde medewerkers 
om het voertuig. Daarvoor is een ruime werkplek met een 
‘all-in-one’ functionaliteit en flexibiliteit gewenst. Daarnaast 
zijn multifunctionele medewerkers nodig die werken in 
teams van 1 à 2 personen. Deze tweede procesflow in het 
schadeherstelbedrijf vraagt slechts een kleine aanpassing 
in uitrusting en lakproducten.

Mobiele spuitcabine
De PaintTROTTER maakt onderdeel uit van het Stationary 
Speed Repair concept. Deze mobiele spuitcabine wordt 
naar de werkplek gebracht, tegen het voertuig geplaatst 
en het voertuig wordt ter plaatse ingeplakt. Door het 
gepatenteerde filtersysteem blijft de lucht vrij van 
verfdeeltjes en andere schadelijke stoffen. Deze mobiele 
spuitcabine heeft een laag energieverbruik, goed werklicht 
en levert een goede kwaliteit van het spuitwerk. Door de 
cosmetische schades uit het traditionele proces te halen en 
deze in de PaintTROTTER te repareren wordt de traditionele 
spuitcabine, als grote kostenpost, ontlast. 

De PaintTROTTER kan voor schadeherstellers een eerste 
opstap zijn naar gescheiden processen voor cosmetische 
reparaties en technische reparaties. Het is dan ook een 
prima en betaalbaar alternatief voor een complete ‘all-in-
one’ cabine.

De eerder geïntroduceerde unieke luchtdrogende 
producten van Plus Paint functioneren uitstekend in 
combinatie met de PaintTROTTER.

En ook… 

Cromax, één van de lakmerken van Axalta 
Coating Systems, is partner van het Belgische Punch 
Powertrain Solar Team. Cromax heeft de lakken geleverd 
voor de bijzondere door zonne-energie aangedreven 
auto die ontworpen en gebouwd werd door een team 
studenten. 

Onder het motto ‘schone handen’ heeft Berner het 
assortiment handreiniging, -bescherming en -verzorging 
uitgebreid. Alles is huidvriendelijk en dermatologisch 
getest, heeft een aangename frisse geur en is absoluut 
efficiënt in gebruik.

Stationary Speed Repair

, één van de lakmerken van Axalta 


